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MAGAZÍN
Sme tu pre vás

Vážení zákazníci,
rok 2010 ubehol veľmi rýchlo a už je tu
mesiac máj, jeden z najkrajších mesiacov
v roku, kedy všetko okolo kvitne, vonku
je teplo a my oficiálne ukončujeme zimnú
sezónu.
Zároveň je to aj mesiac, keď sú všetky
materiály spracovávané a našim zákazníkom predkladáme ročné vyúčtovania
nákladov za služby spojené s bývaním.
Spolu s naším časopisom máte v rukách
aj spomenuté vyúčtovanie. Mnohí z vás
sú spokojní, majú na vyúčtovacom liste

Po pozitívnej skúsenosti s kotolňou na
biomasu na Sídlisku III v Prešove sa akciová spoločnosť Spravbytkomfort rozhodla investovať do výstavby druhej kotolne na biomasu. Kotolňa, ktorá bude
umiestnená pri súčasnej centrálnej
kotolni na Exnárovej ul., má zásobovať
teplom väčšiu časť obyvateľov sídliska
Sekčov. Kotol na drevnú štiepku mimo
vykurovacej sezóny nahradí plynové
kotly na 100 %, počas vykurovania to
bude na 50 %. Realizáciou tohto zámeru ušetríme spolu v oboch kotolniach na
spotrebe zemného plynu až 12 mil. m3
a do ovzdušia bude vyprodukovaných
o 22 tisíc ton emisií menej. Najväčším
pozitívom, ktoré pocítia naši odberatelia, je, že výsledný efekt sa odrazí v cene tepla. Ak by naša spoločnosť neinvestovala do výstavby týchto
zdrojov, bola by cena tepla v priemere
o 12 % vyššia, čo by predstavovalo
v priemere na trojizbový byt o 100 €
ročne viac.
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vykázaný preplatok. Rozčarovaní sú však
tí, ktorí majú na konci rozúčtovacieho listu
vyčíslený nedoplatok a je potrebné ešte
na účet svojho domu poukázať vypočítanú
finančnú čiastku na vyrovnanie nákladov,
ktoré boli v priebehu roka spotrebované.
Každý z nás si však musí uvedomiť, že
skutočné náklady za spotrebu všetkých
energií dodaných do obytného domu
a bytu sú v rukách vlastníkov bytov.
Musíme sa správať hospodárne. To
znamená rozmýšľať nad tým, ako sa dá
v bežnom každodennom živote šetriť.
Ako neplytvať s teplou a studenou vodou,
ako regulovať dodávku tepla a pritom sa
cítiť príjemne, ako šetriť elektrickou energiou v spoločných priestoroch, ako šetrne
zaobchádzať s výťahom, atď.
Všetci, ktorí bývame v obytných domoch,
svojou troškou prispievame k znižovaniu spotreby energií a nákladov v ňom.
Samozrejme, je veľmi dôležité prijímať
aj vážne rozhodnutia pre šetrenie tepelnou energiou a tým je zateplenie domu
a hydraulické vyregulovanie. Obe tieto investície veľmi významne znižujú spotrebu
tepelnej energie domu.
V minulom období bola naša spoločnosť
nápomocná pri obnove 32 obytných domov. V roku 2010 bolo hydraulicky vyre-

gulovaných 300 bytov aj pomocou nášho
produktu finančnej pomoci.
Pri týchto aktivitách našim zákazníkom
ponúkame odbornú pomoc. Technici
našej spoločnosti na osobných stretnutiach s vami a vašimi dôverníkmi ponúkajú rady a skúsenosti, ktoré nadobudli
v praxi. Všetkých, ktorí sa rozhodujú,
usmernia, akým smerom sa pustiť, ktorá
izolácia je pre ten ktorý typ rekonštrukcie
domu vhodná. Pomáhajú zostaviť dodávateľsko-odberateľské zmluvy tak, aby
zákazníci boli chránení proti rôznym nepriaznivým situáciám, ktoré v súvislosti
s rekonštrukciou môžu vzniknúť.
Aj v tomto časopise sa venujeme niektorým problémom súvisiacim s prevádzkovaním domu. Chceme upozorniť vlastníkov domu, že súžitie v dome podlieha
rôznym pravidlám a zákonom, ktoré je
nutné dodržiavať, pretože vlastníctvo
bytu prináša so sebou aj povinnosti.
Týmto príspevkom vám chcem povedať,
že naša spoločnosť je vždy na strane
svojich zákazníkov a bude im naďalej
nápomocná pri bežných aj zložitejších
problémoch, ktoré vznikajú v každodennom živote domu.
Ing. Natália Banduričová

Investície s prínosom

MAGAZÍN
Jedným z najväčších bol
náš interný cieľ
- zvýšiť kvalitu
našej práce
a služieb
pre
zákazníkov.
Vážení zákazníci,
rok sa stretol s rokom a my vás prostredníctvom už tradičného Spravbytkomfort magazínu chceme informovať,
čo prinieslo predchádzajúcich 12 mesiacov. Mali sme viacero cieľov, ktoré sme v roku 2010 chceli splniť. Jedným
z najväčších bol náš interný cieľ - zvýšiť kvalitu našej
práce a služieb pre zákazníkov. Na dôkaz toho sme sa
po niekoľkých rokoch veľkých zmien v Spravbytkomforte
rozhodli získať certifikát kvality EN ISO 9001:2008. Tento
cieľ sa nám podarilo úspešne naplniť, zaviedli sme veľa
profesionálnych procesov a veríme, že tieto zmeny pocítili
aj naši zákazníci. Vieme, ako funguje systém certifikácie
- jeho udelenie je len prvý krok. Spoločnosť sa musí každý
rok snažiť a znova prejsť skúškou kvality, či ciele a procesy, ktoré si predsavzala, sú naplnené a spoločnosť podľa
nich pracuje.
Tak ako naša materská spoločnosť Energiecomfort, aj my
sme sa stotožnili s vysokou kvalitou. Ako sa však hovorí
- nikto nie je taký dobrý, aby nemohol byť lepší. Aj my
sa musíme prispôsobovať zmenám. Celý svet okolo nás
sa mení a mení sa aj energetická situácia. My musíme
flexibilne reagovať. Aktuálny prípad japonskej jadrovej
elektrárne otriasol povedomím ľudí v globálnom meradle.
Z tohto procesu nie je nikto vyňatý - ani Slovensko, ani
mesto Prešov. Môže sa stať kdekoľvek na svete... Spomeňme si aj na plynovú krízu, ktorá zasiahla Slovensko.
Spravbytkomfort ako poskytovateľ energie musí reagovať
na takéto vonkajšie podnety. Preto nás teší, že ďalší cieľ
- bezporuchový chod kotolne na biomasu, kde sme
minulý rok ukončili druhý rok prevádzky, bol splnený. Po
celý rok 2010 išla kotolňa na plný výkon. Na Sídlisku III
sme vyrobili viac ako polovicu celoročného tepla z drevnej štiepky.

Neostalo pri jednej kotolni na drevnú štiepku v Prešove.
Chceli sme ďalšiu takúto kotolňu zaviesť na opačnej strane mesta - na sídlisku Sekčov. Ďalším cieľom bolo pripraviť realizáciu kotolne. To sa podarilo - pripravili sme
projekty a dokumentáciu tak, aby bolo vydané stavebné
povolenie a tento rok sme začali s výstavbou kotolne.
Do prevádzky ju chceme uviesť v poslednej štvrtine roka
2011, aby sme zimnú sezónu spustili z novej kotolne na
Sekčove.
V tejto časti mesta je odlišná situácia ako na Sídlisku III.
Existuje tu sieť blokových kotolní. V prvej etape chceme
na novú kotolňu pripojiť 2 700 bytov a následne ďalší
okruh so 700 bytmi. V roku 2012 budeme postupne pripájať ďalšie okruhy. V záverečnej etape má byť porovnateľná s kotolňou na Sídlisku III a vyrábať z biomasy porovnateľné množstvo tepla, čo je 40 000 MWh tepla za rok.
Tento rok je aj rokom modernizácie, internej i externej.
Spravbytkomfort zviditeľní aj 20 nových áut, ktoré naši
technici potrebujú, aby sa rýchlejšie, pružnejšie a modernejšie dostali k zákazníkom, tepelným zariadeniam
a v bytových domoch realizovali služby, ktoré poskytujeme. V Prešove pribudne nová flotila, ktorú bude vidieť.
Chystáme sa naďalej zlepšovať kvalitu služieb v našom
zákazníckom centre, modernizujeme tím našich správcov, máme záujem získať ďalších zákazníkov do správy
bytov. Veríme, že po kríze, ktorá sa skončila, príde aj
v Prešove k rozvoju. My, ako spoločnosť s majetkovou
účasťou mesta, sa chceme na tomto rozvoji podieľať. Veríme, že v meste pribudnú nové byty, obchodné centrá,
ďalšia infraštruktúra a my budeme môcť aj im poskytovať
naše kvalitné služby.
Paul Minarik
člen predstavenstva Spravbytkomfort
a zástupca Energiecomfort Viedeň
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MAGAZÍN
Obnova bytových domov pokračuje
Množstvo panelákových bytoviek dostáva
nový šat. Nejde len o kozmetickú úpravu
fasády. Cieľom obnovy bytových domov
je predovšetkým šetrenie. Popri zateplení
sa často vlastníci a nájomníci rozhodnú aj
pre ďalšie rekonštrukčné práce. Tak ako
na Prostějovskej ulici 57 - 67 v Prešove.
O tom, aký mala modernizácia domu
priebeh, sme sa porozprávali s Ľudovítom Tomkom, zástupcom vlastníkov bytov, ktorý vykonával stavebný dozor.
Prečo ste sa rozhodli pre obnovu
vášho bytového domu?
„Náš bytový dom bol skolaudovaný v roku
1976. Jeho stav bol úmerný kvalite prác
spoločnosti Pozemné stavby Prešov. To
bol dôvod, prečo sme sa rozhodli náš bytový dom modernizovať.“

Aké finančné zdroje ste použili a koľko? Čo to znamenalo pre obyvateľov
v rámci finančného zaťaženia?
„Modernizáciu nám umožnila pôžička od
banky vo výške približne 358 tisíc eur. Splácanie úveru je realizované z úspor energie
v časovom rozpätí 19 rokov. Štátny príspevok na odstránenie systémových chýb
odsúhlasili príslušné štátne orgány, ale pre
nedostatok finančných prostriedkov nám
nebol poskytnutý. Znamená to, že celá rekonštrukcia bola hradená z pôžičky.“
Čo všetko sa v rámci obnovy zrealizovalo?
„Vyspádovanie bezspádovej strechy, zateplenie polystyrénom a pokládka novej vodoizolačnej fólie s výmenou oplechovania
atiky. Zateplenia fasády, stropov technolo-

Vynovený bytový dom na Prostějovskej ulici.

Sme najlacnejší!
Cena tepla v regulovanom prostredí výrobcov a dodávateľov tepla sa tvorí v súlade s platnými právnymi predpismi. Reguláciu cien, kontrolu tvorby ceny a rozhodnutia o maximálnej cene stanovuje
a vydáva Úrad pre reguláciu sieťových
odvetví (ÚRSO). Dodávateľ aj odberateľ
sledujú jednotný cieľ – znižovať celkové
náklady na vykurovanie a súčasne zabezpečiť kvalitu dodávky tepla.
V poslednom období sme urobili maximum pre znižovanie našich nákladov.
Dosiahli sme to modernizáciou našich
tepelných zdrojov, výmenou rozvodov
tepla, čím sme znížili straty pri distribúcii
tepla, zavedením automatizácie obsluhy
cez centrálny dispečing a v neposlednom
rade aj vybudovaním zdrojov využívajúcich obnoviteľné zdroje.
Vďaka nášmu postaveniu na trhu (patríme do medzinárodného koncernu) sme
rokovaniami s našimi dodávateľmi vstupných energií získali výhodnejšie ceny, čo
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Naša cena tepla
je najnižšia!

sa menším spoločnostiam nepodarí. Porovnanie cien na grafe nám všetky tieto
argumenty len potvrdzuje.
Ako môže odberateľ znížiť náklady na
teplo?

gického podlažia, výmena kovových okien
na technologickom podlaží a v priestore
schodiska za plastové päťkomorové okná.
Za výťahovými šachtami sme vymenili drevené okná za plastové a urobila sa rekonštrukcia vstupných priestorov do bytového
domu výmenou jeho zastrešenia trapézovým plechom za sedlovú strechu s asfaltovými šindľami. Ďalej výmena vstupných
dverí za plastové, aj výmena obvodového
plášťa zádverí za plastové dielce s izolačným dvojsklom.“
Aké úspory, alebo ďalšie prednosti
vám modernizácia priniesla?
„Obnova domu bola ukončená kolaudáciou len v decembri 2010. Zatiaľ nedokážeme úspory vyčísliť, nakoľko vyúčtovanie nákladov na prevádzku za minulý
rok bude v zmysle zákona realizované do
konca mája 2011.“
Kto a ako dlho realizoval obnovu a
ako prebiehal výber dodávateľa?
„Zhotoviteľom obnovy bytového domu
Prostějovská 57 - 67 bola spoločnosť TOTAL BAL Prešov. Práce trvali od apríla do
novembra 2010. Odstránenie chýb bolo
skončené v zmysle kolaudačného rozhodnutia v marci 2011, keďže niektoré práce
nie je možné z technologického hľadiska
realizovať v mrazoch. Výber dodávateľa
bol realizovaný formou verejnej súťaže.
Vyberali sme na základe ponuky. Komisia bola zložená zo zástupcu povereného
obstarávateľa a väčšiny zástupcov vlastníkov bytov jednotlivých vchodov.“
 Modernizáciou vykurovacej sústavy
v objekte
 Používaním termostatických ventilov
 Umiestnením pomerových rozdeľovačov tepla
 Zatepľovaním budov
 Výmenou okien a dverí
 Optimálnym vetraním

Grafické porovnanie cien tepla na území mesta Prešov

MAGAZÍN
Pripoistenie BD
počas rekonštrukcie

Spravbytkomfort – Správa bytov, v mene vlastníkov bytových domov v správe
našej spoločnosti uzavrela pre bytové domy poistnú zmluvu s Allianz-Slovenská poisťovňa na tzv. „nové ceny“. Hodnota bytových domov je cez stavebné
koeficienty prepočítaná na poistnú sumu, ktorá zodpovedá nákladom, za aké
by sa bytový dom postavil v súčasnosti. To znamená, že v prípade poistnej
udalosti poisťovňa vyplatí skutočné náklady na odstránenie škody, ktoré poisťovňa uzná.
Toto ale neplatí podľa písomného
vyjadrenia zástupcu poisťovne, ak
na bytovom dome prebieha rekonštrukcia. V zmysle platných všeobecných poistných podmienok poisťovňa
nezaplatí škodu na bytovom dome,
ak vznikne následkom stavebných
úprav, ktoré na ňom prebiehajú, alebo stavebné úpravy mali vplyv na príčinu vzniku škody, alebo zväčšenie
rozsahu následkov škody. Toto ustanovenie majú všetky poisťovne, nie
je to len v zmluvných dojednaniach
s poisťovňou Allianz-SP.
To znamená, že ak by následkom
stavebných prác došlo napríklad
k požiaru na bytovom dome, poisťovňa škody nezaplatí. Alebo ak v prípade víchrice s dažďom dôjde k zatečeniu v bytovom dome, lebo strecha
bola v tom čase neúplná, v zmysle
tohto ustanovenia poisťovňa škodu
zamietne.
Je pravda, že od stavebnej firmy, ktorá rekonštrukciu vykonáva, sa vyžaduje poistenie všeobecnej zodpoved-

nosti za škodu, ale plnenie z takéhoto poistenia je v zmysle Občianskeho
zákonníka vyplácané v tzv. “časovej
hodnote“ – čiže od plnenia sa odpočíta hodnota, ktorá zodpovedá percentu amortizácie vypočítaného na
základe veku a stavebného typu budovy. Pri starších bytových domoch
môže byť aj 50 % a viac. Z poistenia
všeobecnej zodpovednosti sú vylúčené škody z titulu tzv. „vyššej moci“
– čiže všetky živelné riziká - víchrica,
krupobitie, povodeň, atď.
Ďalšia skutočnosť je, že poistné sumy,
na ktoré majú stavebné firmy uzavreté
poistenie všeobecnej zodpovednosti,
spravidla nepostačujú v prípade totálnej škody na zaplatenie.
Na eliminovanie tohto rizika poisťovňa Allianz-Slovenská poisťovňa navrhuje vlastníkom bytových domov, kde
sa vykonáva rekonštrukcia, pripoistenie bytového domu počas rekonštrukčných prác. Toto pripoistenie zabezpečí plnenie poisťovne za živelné
poistné udalosti a škody z vodovod-

MAGAZÍN TEPLO
Pre našich zákazníkov v meste Prešov sme tento rok pripravili novinku
– MAGAZÍN o TEPLE.
V magazíne prinášame informácie pre zákazníkov v bytových domoch, ktoré vykurujeme. Informácie z oblasti tepla, možnosti šetrenia energiou, konkrétne vysvetlenia používania šetriacich prvkov v kúrení (termostatické hlavice), odpovedáme na vaše otázky a prinášame niečo aj na relax. V tomto
roku plánujeme vydať štyri čísla. Pre informáciu - počet našich zákazníkov
z oblasti energetického manažmentu je v Prešove 25 tisíc. Je však dôležité,
aby každé číslo bolo zaujímavé, preto privítame vaše námety a návrhy.
E-mail: info@spravbytkomfort.sk

ného a kanalizačného potrubia, ktoré
môžu vzniknúť z titulu prebiehajúcich
stavebných prác.
Výška poistného sa odvíja od hodnoty investície obnovy bytového domu.
Sadzba poistného pri riziku požiar je
3 ‰, víchrica 1,5 ‰, voda z vodovodu 1,5 ‰, ostatný živel 2 % z hodnoty investície rekonštrukcie bytového
domu.

 Príklad č. 1
Ak sa zatepľuje bytový dom a mení sa strešná krytina, okná, hodnota
investície je 200 000 eur, poistné za
pripoistenie rizika požiar a víchrica je
900 eur a platí na dobu do ukončenia
diela.
 Príklad č. 2
Ak sa v bytovom dome okrem zateplenia, výmeny okien a strešnej krytiny
robí aj nadstavba, čiže sa zasahuje
aj do vodovodného a kanalizačného
potrubia v budove, je potrebné pripoistiť aj toto riziko. Vtedy by poistné pri
200 000 eur investícií predstavovalo 1 200 eur a platilo by na dobu do
ukončenia diela.
 Príklad č. 3
Poistenie komplexných rizík - pri investícii 200 000 eur by poistné predstavovalo 1 500 eur a platilo by na
dobu do ukončenia diela.
Odporúčame, aby si bytové domy
v čase stavebných úprav pripoistili
aspoň škody z rizika požiar a víchrica
a predišli tak finančným problémom,
ktoré tieto škody môžu priniesť.
Pripoistenie bytových domov musí
odsúhlasiť nadpolovičná väčšina
vlastníkov bytového domu v zmysle
zákona č. 182/1993 Z. z. v znení noviel a doplnkov.
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MAGAZÍN
Služby poskytované manažmentom údržby zariadení
V našej akciovej spoločnosti všetky opravy v oblasti
správy bytového fondu, tepelných zariadení a dopravy
zabezpečujeme prostredníctvom pracovníkov manažmentu údržby zariadení.
 Aké služby ponúkame?
Pre našich klientov v bytových domoch ponúkame služby
a práce v byte, ale aj v spoločných priestoroch. Pre majiteľov bytov ponúkame všetky vodoinštalačné a kúrenárske práce, ako napr. opravy a výmeny batérií, nádržiek,
záchodov, radiátorov, uzatváracích ventilov v bytovom
jadre na studenú vodu (SV) a teplú úžitkovú vodu (TÚV),
k tomu patriace merače spotreby vody.
V spoločných priestoroch bytových domov sú to práce
spojené s montážou, opravou a výmenou ventilov na SV,
TÚV, ústredné kúrenie (ÚK) a regulačných ventilov, armatúr, zvislých a ležatých rozvodov SV, TÚV a ÚK.
Klienti sa však na nás môžu obrátiť aj s inými problémami. Pre našich zákazníkov ponúkame práce elektroinštalačné, plynárske, maliarske a natieračské, sklenárske,
stolárske, zámočnícke, izolatérske, servis výťahov, ale aj
prepravné služby, zemné a nakladacie práce rýpadlami
a nakladačmi.
Spravbytkomfort Prešov sa ako správca stará o bezpečnosť vás všetkých, ktorí dennodenne používate výťah. Manažment údržby zariadení zabezpečuje kompletný servis
výťahov v zmysle platných noriem a predpisov na 318 výťahov v správe a. s. a 29 výťahov v správe spoločenstiev
na základe uzavretých zmlúv. Tento servis zabezpečujú
dvaja revízni pracovníci, jeden výťahový technik, siedmi
pracovníci na opravy výťahov a 105 dozorcov výťahov. Pre
zvýšenie bezpečnosti, efektívnosti, komfortu a znižovania
prevádzkových nákladov na výťah ponúkame a postupne
realizujeme výmeny reléových riadiacich prvkov v rozvádzači za mikroprocesorovú riadiacu jednotku od českého
výrobcu Beta Control. Tieto úpravy sme zrealizovali už
na 88 výťahoch v našej správe. Pre zaistenie bezpečnosti
na základe výsledkov pravidelných revíznych prehliadok

Prístup na účet bytového domu
cez internetbanking
Už viac ako rok má každý bytový dom v našej správe
zriadený samostatný bankový účet, cez ktorý sa realizujú všetky platby súvisiace s prevádzkou bytového domu
a službami spojenými s užívaním bytu. Jednoducho povedané, každý bytový dom prostredníctvom správcu hospodári samostatne so svojimi peňažnými prostriedkami.
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opravujeme a meníme opotrebované časti, ako napr. výmena lán, káblov, prevodovky...
 Čo ponúkame navyše oproti iným dodávateľom?
Pre všetky bytové domy v správe a. s. zabezpečujeme
havarijnú službu nonstop pre vodu – kúrenie a elektro
do 21.00 hod. každý deň pre plyn, výťahy, čistenie uchatých ležatých rozvodov kanalizácie vozidlom CAK. Túto
havarijnú službu zabezpečujeme v pondelok až štvrtok
od 15.30 hod., v piatok od 12.30 hod. a v dňoch pracovného voľna od 7.00 hod.
 Všetky havarijné udalosti ohlásiť na
telefónnych číslach: 051/7567 601, 0908 021 322. V pracovnej dobe – dispečer: 0908 021 322 a 051/7567 628.
V prípade neprítomnosti je možné zanechať odkaz na
záznamníku s uvedením kontaktu na vás a opätovne sa
s vami spojíme. Pre majiteľov internetu je to na webovej
stránke našej a.s., kde nájdete aj ďalšie informácie o ponúkaných prácach a službách a prípadných kontaktoch
na majstrov a vedúceho dopravy.

Novinka v evidencii platieb
Dovoľujeme si vás informovať, že od 1. apríla 2011
sme zaviedli v evidencii platieb novu funkčnosť - Priraďovanie platieb. Táto funkčnosť nám má jednoznačne
priradiť platby a určiť, za ktorý mesiac sú vami poukázané platby, tým identifikujeme uhradenie nedoplatku
z ročného vyúčtovania.
Z tohto dôvodu je potrebné pri platbe cez banku, alebo
cez pokladňu zákazníckeho centra Spravbytkomfort,
a.s. uvádzať okrem variabilného symbolu (VS) aj špecifický symbol (ŠS) v tvare „RRRRMM“ (rok+mesiac) pri
bežných úhradách a pri úhrade nedoplatku z ročného
vyúčtovania ŠS v tvare “RRRR13“ (napr. „201013“, pri
úhrade nedoplatku z vyúčtovania za rok 2010).
Ing. Ján Lukáč
V rámci skvalitnenia služieb a hlavne získavania aktuálnych informácií o pohyboch na účte bytového domu,
sme zabezpečili od januára 2011 pre zástupcov vlastníkov bytov prístupy na účty bytových domov cez internetbanking bánk, v ktorých sú vedené účty.
Na základe pridelených prístupových oprávnení sa môžu
zástupcovia vlastníkov bytov kedykoľvek pripojiť cez
internetbanking na účet svojho bytového domu v banke, zistiť aktuálny stav na účte, prezerať denné pohyby
na účte a tak sa efektívne spolupodieľať na hospodárení
s finančnými prostriedkami bytového domu.

MAGAZÍN
ZÁSADY PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI
NOSTI
V OBYTNÝCH BUDOVÁCH
Vyberáme najčastejšie sa opakujúce
nedostatky pri kontrolách s HaZZ v bytových domoch.
 Udržiavať poriadok v pivniciach a na
iných miestach, na ktorých môže dôjsť
k vzniku požiaru, alebo k sťaženiu zásahu hasičskej jednotky.
 Neskladovať rôzny materiál na schodištiach, chodbách, podestách, pavlačiach a iných priestoroch, ktoré slúžia
ako únikové cesty pre fyzické osoby
(občanov) a zásahové cesty pre hasičskú jednotku.
 Dbať na to, aby nedochádzalo k poškodzovaniu hasiacich zariadení, najmä
požiarneho vodovodu (nástenných požiarnych hydrantov), požiarnych hadíc,
prúdnic, prenosných hasiacich prístrojov a k ich používaniu na účely nesúvisiace s ochranou pred požiarom.
 Neskladovať rôzny (horľavý a nehorľavý) materiál tak, aby v prípade vzniku
požiaru tento znemožnil prístup k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu, vody, alebo sťažil záchranné
práce hasičskej jednotky.
 Únikové cesty a únikový východ na
každom poschodí a prízemí musia byť
v obytnej budove trvalo voľné a prístupné (nezatarasené, neuzamknuté,
s kľučkami, bez horľavých materiálov).

Zabezpečenie požiarnej ochrany vo
výškových budovách, ktoré majú viac
ako osem podlaží alebo 64 bytových
jednotiek
 Vo vrchnej časti obytnej budovy priestor nad 12. poschodím, sa nachádzajú prvky vetracieho zariadenia
– protipožiarne klapky na odvetrávanie
únikových ciest v prípade požiaru. Odvetranie únikových ciest sa ovláda pomocou ovládania vetracieho zariadenia
na vetranie únikovej cesty v prízemí
obytnej budovy pod schodišťom a musí byť označené viditeľným, čitateľným
a ťažko odstrániteľným nápisom „Vetranie únikovej cesty“. Mriežky na prívod
čerstvého vzduchu nesmú byť upchaté.
 Núdzové osvetlenie v obytnej budove
má slúžiť na osvetlenie únikovej cesty v prípade výpadku alebo vypnutia
osvetlenia, v zmysle zákona č. 314/
2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.
 Únikové cesty a únikový východ na
každom poschodí a prízemí musia byť
v obytnej budove trvalo voľné a prístupné (nezatarasené, neuzamknuté,
s kľučkami, s označením bezpečnostnými značkami, so samozatváracím
mechanizmom, bez horľavých materiálov).

Vykurovacia sústava musí byť

VYREGULOVANÁ

Zákon č. 476/2008 Z. z. o energetickej efektívnosti, ktorý dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení
noviel a doplnkov, ukladá vlastníkom budov, zabezpečiť a udržiavať
hydraulicky vyregulovanú vykurovaciu sústavu v budove, ako aj vybaviť sústavu tepelných zariadení slúžiacich na vykurovanie automatickou reguláciou. Zároveň je povinnosťou vlastníkov budov s centrálnou prípravou teplej vody zabezpečiť a udržiavať aj hydraulicky
vyregulované rozvody teplej úžitkovej vody (TÚV).
Zákon č. 476/2008 Z. z. v § 6, ods.1
písm. b.) stanovuje povinnosť vlastníkom veľkých budov s úžitkovou plochou
väčšou ako 1 000 m2, udržiavať hydraulicky vyregulované (HRV) rozvody TÚV.
Vzhľadom na to, že dodávateľ TÚV má

rozvody od miesta centrálnej prípravy
TÚV až po odberné miesta bytových
domov vyregulované, uvedená povinnosť HRV sa teda vzťahuje na vnútorné
rozvody TÚV v dome, ktoré sú vo vlastníctve vlastníkov bytov v dome.

 V prípade vzniku požiaru nám
ám na hasenie požiaru slúžia nástenné hydranty,
ktoré musia byť v akcieschopnom stave podľa vyhlášky MV SR č. 699/2004
Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na
hasenie požiaru. Nástenné hydranty
musia byť v kompletnej výbave (hadica,
polospojka, prúdnica).
 Vnútorný nezavodnený požiarny vodovod musí byť vyvedený na priečelie
budovy a vybavený spojkou s viečkom.
Tento priestor „nástupná plocha pre
hasičskú techniku“ musí byť označený dopravnou značkou „Zákaz státia“
v zmysle vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.
z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť
pri výstavbe a používaní stavieb.

Hlavným cieľom HRV rozvodov je zabezpečenie správnej funkcie cirkulačnej sústavy a tiež dodávky TÚV v požadovanej kvalite, t. j. teplota min. 45°C
v byte odberateľa.
V prípade nevyregulovaných rozvodov
TÚV sa môžu vyskytovať problémy s jej
dodávkou hlavne pre stúpačky a byty,
ktoré sú viac vzdialené od miesta vstupu rozvodov TÚV do objektu.
V prípade realizácie HRV rozvodov
TÚV je potrebné v prvom rade vypracovať projektovú dokumentáciu. Cieľom
projektu je zmapovanie, zhodnotenie
súčasného stavu rozvodov a cirkulácie
TÚV, návrh kompletného technického
riešenia s návrhom vhodných regulačných prvkov pre zabezpečenie HRV
sústavy TÚV. Zároveň po realizácii
hydraulického vyregulovania TÚV je
potrebné zabezpečiť izoláciu rozvodov
teplej vody.
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MAGAZÍN
Dobrovoľná dražba:
kedy a prečo?

Využitie a význam dobrovoľnej
dražby v zmysle zákona
č. 182/1993 Z. z.
o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov
v znení neskorších predpisov

V zmysle platnej právnej úpravy správca
vymáha pohľadávky od vlastníkov bytov
a nebytových priestorov v bytovom dome
v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Občianskeho súdneho
poriadku. Samotný proces vymáhania
je v mnohých prípadoch zdĺhavý a od
podania návrhu na súd do momentu vymoženia pohľadávky ubehne niekoľko
mesiacov a niekedy aj rokov. Počas tejto
doby nemajú vlastníci bytov a nebytových
priestorov v dome dostatok finančných
prostriedkov na účte fondu opráv, prevádzky a údržby bytového domu a nemôžu realizovať tie opravy v dome, ktoré
je potrebné aktuálne vykonať.
Z uvedeného dôvodu dáva zákon č. 182/
1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov v § 8b, ods. 2, písm. i) možnosť
vlastníkom bytov a nebytových priestorov
v dome, aby odsúhlasili nadpolovičnou
väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov
a nebytových priestorov v dome poverenie pre správcu, aby v konkrétnom prípade bol podaný návrh na vykonanie dobrovoľnej dražby. Následne správca podá
návrh na vykonanie dobrovoľnej dražby.
Dražbu vykonáva spoločnosť, ktorá to má
v predmete svojej činnosti, pričom postupuje v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z.

o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov. Pre vlastníkov bytov a
nebytových priestorov v dome nevyplýva
povinnosť znášať poplatky spojené s podaním návrhu na dražbu.
Po podaní návrhu dražobná spoločnosť
vyzve dlžníka na dobrovoľné zaplatenie
pohľadávky v lehote 30 dní odo dňa doručenia. Ak v uvedenej lehote nedôjde
k zaplateniu nedoplatku, dražobná spoločnosť osloví znalca, ktorý vypracuje
znalecký posudok a následne je oznámený dátum a čas dražby s možnosťou
obhliadky bytu pre prípadných záujemcov
o kúpu bytu. Dražba prebieha za účasti
dražobnej spoločnosti, licitátora a notára,
ktorý o priebehu dražby vyhotoví notársku
zápisnicu. Po zaplatení ceny zo strany
vydražiteľa je podaný návrh na vklad do
katastra nehnuteľností a z výťažku dražby sa zaplatí pohľadávka. Od momentu
podania návrhu po samotnú dražbu trvá
celý proces približne 5 - 6 mesiacov a celý postup je oveľa rýchlejší ako súdny,
resp. exekučný proces.
Zákon neurčuje sumu, pri ktorej sa má
podať návrh na dražbu, je to vždy na rozhodnutí vlastníkov bytov a nebytových
priestorov v dome. Všeobecne akceptovateľnou sumou je suma od 1 000 eur
vyššie.

ZEMNÝ PLYN: ekologické aj ekonomické palivo KONTAKTY
Slovenský plynárenský podnik (SPP) je
dlhoročným a spoľahlivým partnerom spoločnosti Spravbytkomfort Prešov v oblasti
dodávky zemného plynu na výrobu tepla.
Zemný plyn patrí k najhospodárnejším
nosičom energie na vykurovanie, varenie
a prípravu teplej vody. V porovnaní s inými
pevnými palivami, ako sú uhlie, vykurovacie
oleje, alebo biomasa, má využívanie zemného plynu pre spotrebiteľa viacero výhod:
 Zemný plyn je jediným primárnym palivom,
ktoré sa dá priviesť k odberateľom bez finančne nákladných technických úprav.
 Distribúcia plynu nezávisí od klimatických
podmienok. Zemný plyn možno využívať
nepretržite a pohodlne 24 hodín denne
počas celého roka a pri jeho odbere odberateľ nepotrebuje žiadne skladovacie
priestory.
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 Plynové spotrebiče sa dajú ľahko ovládať
a regulovať.
 Používaním zemného plynu sa chráni životné prostredie – keďže obsahuje predovšetkým metán, v porovnaní s inými
fosílnymi palivami vzniká pri spaľovaní
najmenší podiel emisií CO2 na jednotku
uvoľnenej energie.

PORADÍME VÁM,
AKO UŠETRIŤ

Ak využívate zemný plyn, či už na kúrenie
v rámci systému centrálneho zásobovania
teplom, alebo aj na varenie či ohrev vody,
máme pre vás užitočné rady, ako ho využívať
čo najhospodárnejšie. SPP poskytuje svojim
odberateľom bezplatné poradenstvo v oblasti možných úspor a efektívneho využívania energetických zdrojov. Na stránke
www.SppPoradimeVam.sk sa dozviete
často jednoduché, ale veľmi účinné rady, ako
znížiť spotrebu plynu pri vykurovaní a prevádzke plynových zariadení. Využiť môžete aj
služby on-line poradne, v ktorej vám technickí špecialisti SPP poskytnú odpovede na
vaše konkrétne a individuálne otázky.
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